Product Code : 05-011-013

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล สาหรับผู้บริหาร (HR for Line Manager)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานขององค์กรต่างๆ ในทุกองค์กรนั้น การที่เป้าหมาย แผนงาน กลไกของระบบงาน
ต่างๆ ขององค์กรจะประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปได้ด้วยดีนั้น ต้องยอมรับว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรถือเป็นเครื่องมือสาคัญ
ปัจจุบันองค์กรของท่านมีความมั่นใจแค่ไหน ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ว่าจะ
สามารถ สรรหา คัดเลือก จูงใจ ให้พนักงานใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานได้ ทาอย่างไรจึงจะ
สามารถธารงรักษาให้พนักงานที่ดี มีความสามารถอยู่ร่วมทางาน ให้องค์กรด้วยความเต็มใจต่อไป
ตลอดจนมี ความมั่นใจแค่ไหนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาของพนักงานและองค์กรให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่สนับสนุนต่อความ สาเร็จขององค์กรตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
โดยที่ผู้จัดการตามสายงาน (Line Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) คือบุคคลที่เข้าใจใน
ลักษณะงาน และอยู่ใกล้ชิดกับตัวพนักงานมากที่สุด ตลอดจนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานของพนักงาน และทีมงานโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาความรู้
ทักษะ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้ น ให้กับผู้จัดการตามสายงาน หรือหัวหน้างาน จึงเป็น
สิ่งจาเป็ นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าองค์กรของท่านมีร ะบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี สนั บสนุนต่ อ
ความสาเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักการจัดการ ได้แก่ หลักการสรรหาว่าจ้าง ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ การฝึกอบรมและ
พัฒนา ประเมินผล ตลอดจนกฎหมายแรงงาน
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หัวข้อฝึกอบรม
1. แนวคิด ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ความสาคัญของ HRM ต่อผู้จัดการ/หัวหน้างาน
3. หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาว่าจ้าง
การบริหารค่าจ้าง และเงินเดือน
แรงงานสัมพันธ์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การวางผังหน่วยงาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางาน
4. บทบาทผู้จัดการหรือหัวหน้างานต่องาน HRM
5. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน HRM สาหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน
ก. ทักษะการสัมภาษณ์
ข. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ค. การสร้างบรรยากาศในที่ทางาน

-

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การระดมสมอง การทากิจกรรมกลุ่ม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้จัดการ หัวหน้างานตามสายงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จานวนผู้เข้าอบรม
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หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล สาหรับผู้บริหาร (HR for Line Manager)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9.00-16.00 น.

กิจกรรม

 แนวคิดและความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ความสาคัญของ HRM ต่อผู้จัดการ/หัวหน้างาน
 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสรรหาว่าจ้าง
การบริหารค่าจ้าง และเงินเดือน
แรงงานสัมพันธ์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การวางผังหน่วยงาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางาน
 บทบาทผู้จัดการหรือหัวหน้างานต่องาน HRM
 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน HRM สาหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน
ก. ทักษะการสัมภาษณ์
- การวิเคราะห์ข้อมูลในใบสมัคร
- กรอบการสัมภาษณ์
- เทคนิคการตัง้ คาถามหรือการสัมภาษณ์
ภาคปฏิบัติ : การแสดงบทสัมภาษณ์

-
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วันที่สอง
เวลา
9.00-16.00 น.

กิจกรรม

 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน HRM สาหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน

(ต่อ)
ข. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
- ความสาคัญของการประเมินผล
- หลักและแนวทางการประเมินผล
- วิธีประเมินผลด้วยตัวชีว้ ัดสาคัญ (KPIs)
- เทคนิคการสนทนาผลการปฏิบัตงิ าน (Performance
Discussion)
ค. การสร้างบรรยากาศในที่ทางาน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
- การทางานร่วมกับทีมอื่น
พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
อุปกรณ์ประกอบการอบรม
รายการ
จานวน
1. เครื่อง LCD Projector
1 เครื่อง
2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี
4 ชุด
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หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล สาหรับผู้บริหาร (HR for Line Manager)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
ราคาค่าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***
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